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Användarnas integritet 
 
 
Jag tänkte reflektera kring en fråga, som mina medarbetare betecknar som 

minerat område, dvs. ett område där man möjligen borde ligga lite lågt. Det 

jag avser är problemen med att dra en gräns mellan å ena sidan rätten till ytt-

rande- och informationsfrihet och å den andra sidan rätten till skydd av den 

personliga integriteten. 

 

Förra sommaren, lyssnade jag på radion på väg till landet. Där pågick en liten 

debatt med anledning av att någon sajt specialiserat sig på att publicera bilder 

från självmord och dödsfall. Om jag nu minns alldeles rätt, det gällde i vart 

fall väldigt grova saker, som vi alla normala reagerar starkt på. Reportern frå-

gade en av debattörerna, som jag inom parentes sagt oftast uppfattat som 

tämligen klok, hur han ser på detta och vad man bör göra. Då svarar debattö-

ren att han tycker att man snarare bör diskutera varför unga tar livet av sig än 

det faktum att händelsen blir publicerad. 

 

Sån´t gör mig upprörd; alltså oviljan att diskutera det här problemet med 

publicering av grova kränkningar.  

Om jag tittar på statistik avseende frågor/klagomål till vårt call-center, det vill 

säga företeelser som retar många medborgare, så finns det åtskilligt som upp-

fattas som kränkningar även grovheten i kränkningarna kan variera en hel del. 

Det vanligaste klagomålet gäller faktiskt möjligheten att hämta inkomstupp-

gifter på nätet. En annan företeelse som uppenbarligen retar många är  

Hitta.se, där man publicerar bilder av bostäder. Andra exempel är hund-

hemssidor där man förolämpar varandra. Det är fantastiskt vad oförskämda 

hund-, katt- och hästägare kan bli när de kommer igång. Exempel på lite 

grövre företeelser är sajter som publicerar namn och bild på dömda brotts-

lingar eller, vilket kanske är ännu värre, misstänkta brottslingar. Sedan har vi 

de s.k. ”skvallerbloggarna” där bilder från vilda fester hängs ut och som många 

enskilda mår dåligt av. 
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Ytterligare exempel är pappan som efterlyser sin dotter på nätet och samtidigt 

beskyller mamman för egenmäktigt förfarande eller den förtvivlade mamman, 

som beskyller ett antal namngivna personer för att ha orsakat dotterns död. 

Det finns idrottsklubbar som på sin webbsida namnger spelare sedan de do-

pingtestats och befunnits positiva. 

 

Så sent som förra veckan kunde vi läsa att hovrätten friat en man som vidare-

befordrat nakenbilder av sin före detta flickvän. Tingsrätten hade tidigare 

dömt honom för ofredande, men det ändrade alltså hovrätten. 

 

För att göra en lång historia kort. Det pågår mycket kränkningar på nätet, en 

del är påfallande grova. Kan man göra någonting åt det? Bör man göra någon-

ting åt det? 

 

Låt mig återgå till den ovillige debattören, som jag talade om nyss.  Hade de 

där bilderna över unga som försökt eller tom lyckats ta livet av sig hamnat i 

DN eller Aftonbladet, är jag övertygad om att samma debattör regerat och 

uttryckt någon form av uppfattning kring själva publiceringen. Jag berättar 

det här för att jag ser ett mönster. Vi drar oss för att lyfta fram det som jag an-

ser håller på att bli något av ett samhällsproblem eller i vart fall ett hot mot 

den personliga integriteten. Det jag talar om är problemet med att enskilda 

kränker enskilda. Varför är det så svårt att föra en konstruktiv diskussion om 

det? Jag ser flera orsaker till vår passivitet och till att vi har de problem vi har. 

 

1. Den första hämtar jag faktiskt från frågeställningen/ rubriken för det 

här seminariet: Användarnas integritet. Vilket är viktigast, om vi nu 

använder begreppet användare, är det användarnas rätt till personlig 

integritet eller är det användarnas rätt att yttra sig? Jag tror att de fles-

ta svarar att båda principerna är viktiga, men att yttrandefrihet är en 

för samhället och demokratin viktigare princip, om de här principerna 

kolliderar.  

Det här gör att det är politiskt känsligt att lägga fram lagförslag som 

kan påstås begränsa yttrandefriheten. Ja, det kan tom vara känsligt att 

ens initiera diskussionen. 

 

2. Den andra orsaken är att Internet är ju faktiskt så hissnande stort. En 

och en halv miljard användare är onekligen en hel del. Det är ju dess-

utom gränslöst, så hur ska vi i Sverige kunna ge oss i kast med pro-

blemet. Det är naivt att ens försöka hävdar nog en och annan. Då 

bortser jag också från att det är svårt att spåra den som utfört kränk-
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ningen och att kränkningar på nätet oftast får vingar och kan spridas 

till hur många platser som helst.  

 

3. För det tredje finns det faktiskt regler som ska hjälpa enskilda, när de 

känner sig kränkta. Så kanske en del motiverar sin passivitet. Det är ju 

sant. Vi har regler om ofredande, om förtal, hets mot folkgrupp och 

otillåten behandling av personuppgifter. Det är också sant att den som 

blir kränkt kan gå till domstol och få skadestånd. Problemet är att det 

fungerar inget vidare i praktiken. Om den drabbade inte får en åklaga-

re som driver en kränkning, som är straffbar, är han/hon hänvisad till 

att själv driva en skadeståndsprocess. Förutom ansträngningen i sig är 

det förenat med en hel del risker. Dels så måste man betala rätte-

gångskostnaderna om man förlorar, dels riskerar man att få kränk-

ningen exponerad på nytt i samband med en rättegång. Dessutom är 

skadeståndsnivåerna inte särskilt höga.  

 

4. En ytterligare orsak är att de rättsvårdande myndigheterna har otill-

räckliga resurser och verktyg. Även om jag tycker att åklagarna kunde 

göra mer än de gör idag, måste man samtidigt ha förståelse för att det 

finns andra brott som har högre prioritet än de här. Vi på Datainspek-

tionen tycker i och för sig att vi gör en hel del nytta, trots att vi inte är 

så många, men när det gäller kränkningar på nätet, kan jag inte säga 

att vi är särskilt framgångsrika. 

 

Vad kan och bör man göra då? 

 

Jag ser här ett medborgar- och individperspektiv och ett lagstiftningsperspek-

tiv. Innan jag går in på det, så vill jag deklarera att jag inte är så blåögd att jag 

tror att det jag nu säger kommer att lösa alla problemen. 

 

1. Vi måste bli bättre på att reagera på de kränkningar vi ser! 

Det finns ingen myndighet i världen som kan övervaka och beivra 

övertrampen på Internet utan Visionen eller ska jag säga utopin om ett 

sunt och säkert Internet bygger på engagemang från alla Internetan-

vändare. Det är viktigt att vi var och en bryr oss och försöker leva upp 

till en god etik i vårt eget agerande men också att reagera på kränk-

ningar och olika former av övertramp som begås av andra. På många 

sajter kan man rapportera klagomål eller oschysst beteende. Det är 

faktiskt ett effektivt sätt att påverka! Min känsla är att tonläget på nä-

tet successivt hårdnar. Det beror i så fall på att vi inte reagerar tillräck-
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ligt tydligt. I stället så anpassar vi oss till det nya tonläget. Det kan 

möjligen låta lite naivt, men om man inte tror på kraften av så att säga  

den hygglige internetanvändaren, ja då kan vi lika gärna ge upp tror 

jag. Staten eller de rättsvårdande myndigheterna fixar i vart fall inte 

det här problemet. 

 

2. Lagstiftningsperspektivet 

 

Även om jag nyss sade att staten inte kan lösa problemet, så måste 

man från samhällets sida markera vad som är totalt oacceptabelt. Det 

måste också finnas ett fungerande system för enskilda som utsätts för 

grova kränkningar. Det har vi inte idag. Det tycker jag den här hov-

rättsdomen är det färskaste exemplet på. 

För något år sedan föreslog Integritetsskyddskommittén en straffbe-

stämmelse mot viss integritetskränkande fotografering. Det är nämli-

gen inte förbjudet idag, oavsett hur kränkande fotograferingen än är. 

Det är bra att Integritetskommittén föreslår det här, men det räcker 

inte. I det här fallet hovrättsfallet t.ex., var det inte själva fotografe-

ringen som var kränkningen, utan hur bilderna hanterades efteråt. I 

och för sig så gjorde den här mannen en solklar överträdelse av regler-

na i personuppgiftslagen (PuL). Det är bara det att den överträdelsen 

inte är straffbar. Det är nämligen bara ett fåtal bestämmelser i PuL 

som är straffsanktionerade. Möjligen skulle lagöverträdelsen kunna 

ligga till grund för skadeståndsanspråk, men det verkar inte åklagaren 

ha drivit i det här ärendet. 

 

Yttrandefrihet är en rättighet men den innebär skyldigheter och kräver 

ansvar. Så står det i propositionen till Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det 

står också någonstans att grundpelarna för tryck- och yttrandefriheten är 

dels skydd för masskommunikation dels ett effektivt system för ingri-

pande mot missbruk.  

 

Skyddet för masskommunikation finns, men det effektiva systemet för ingri-

pande mot missbruk finns definitivt inte när det gäller Internet. Det finns för 

de etablerade medierna i form av Pressens opinionsnämnd (PO), men inte på 

nätet.  

Därför tycker jag att man bör utreda möjligheten att införa en generell straff-

bestämmelse mot grova kränkningar. Jag ska villigt medge att jag inte vet hur 

bra idén är, men man bör åtminstone utreda förutsättningarna. Jag har före-

slagit det här i en debattartikel tidigare och den väckte en hel del kritik från 

inte minst mediahåll. Jag beskylldes då för att vilja begränsa yttrandefriheten, 
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men det är inte alls det jag säger. Skriv eller publicera vad ni vill, men ni får 

betala för det om det är fråga om grova kränkningar. Den här  

idén har faktiskt föreslagits och även avfärdats tidigare, men det var före In-

ternet. Därför tycker jag att frågan är värd att prövas på nytt.  

 

Det måste kosta att kränka, annars fortsätter kränkningarna, och de blir bara 

värre. Nu gäller det att finna en rimlig lösning eller åtminstone ett ändrat för-

hållningssätt, som bidrar till ett mer etiskt Internet. 


